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1. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

      O aspeto fundamental da crescente autonomia das escolas encontra-se no reforço da 

sua capacidade sobre a gestão dos processos de ensino-aprendizagem dos seus alunos. O 

Colégio Militar (CM), ao longo da sua história, sempre procurou ir ao encontro deste 

desiderato, encontrando-se hoje identificado como uma escola com especificidades únicas 

no âmbito do seu projeto educativo (PE). A nova visão de currículo aqui exposta segue este 

propósito ao decidir, dentro dos limites estabelecidos a nível nacional, sobre a organização 

das diversas áreas e disciplinas do currículo, as cargas horárias, os tempos letivos e a 

distribuição do serviço docente. O CM está, no fundo, a definir o seu próprio projeto 

curricular (PC), o qual constitui o aspeto fundamental do projeto educativo de escola. 

Estas decisões são orientadas pela análise da situação atual relativa aos estabelecimentos 

militares de ensino (ESME) e dos seus problemas concretos, pelas exigências da 

comunidade colegial onde se insere com as especificidades que lhe são inerentes, bem 

como pelas prioridades que a escola estabelece para a sua ação, pela apreciação dos 

recursos humanos e materiais de que pode dispor. 

     Esta responsabilidade de organização e condução do processo de ensino-aprendizagem 

deve incidir particularmente em cada projeto curricular de turma como instrumento que 

deve conciliar os objetivos da escola com as especificidades dos alunos em cada turma. É 

neste nível, da turma, que o conjunto das experiências de aprendizagem que se 

proporcionam aos alunos pode ganhar coerência e que a articulação entre as diversas áreas 

do currículo se pode tornar realidade. Gerir o currículo significa analisar cada situação 

e diversificar as práticas e metodologias de ensino para que todos aprendam. 

     Reforçar ou criar uma verdadeira cultura de gestão curricular e uma cultura 

interdisciplinar obriga ao trabalho colaborativo e da responsabilização dos diferentes níveis 

da estrutura de coordenação educativa e de supervisão pedagógica é, muito provavelmente, 

o elemento mais determinante do sucesso da mudança que agora se propõe. 

     Por último caberá a cada professor, dentro da sua autonomia pedagógica em sala de 

aula, a responsabilidade de tomar as decisões mais adequadas e de conduzir o trabalho 

concreto com os seus alunos, de forma a conseguir os melhores resultados no âmbito do 

ensino e da aprendizagem. 
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     Entendemos, assim, que o projeto curricular se posiciona como o segundo momento 

operativo da planificação escolar. Ancorado no PE, visa adequar as estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional de forma adequada ao contexto da escola.  

     Deste modo, e seguindo o estabelecido no Dec. Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, a noção 

de Projeto Curricular que aqui propomos tem a ver com a capacidade que o CM em geral e 

o corpo docente em particular deve possuir para adaptar a ação pedagógica à 

especificidade do Colégio. 

     O (PE) consagra a orientação educativa do CM, elaborado e aprovado pelo seu 

Conselho Escolar para um horizonte de três anos, explicita os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a função educativa. 

Podemos pois afirmar que o PE se situa no plano da estratégia educativa, sendo que o 

Projeto Curricular do CM se posiciona na sua dimensão operacional, assumindo uma 

lógica de ação, no sentido de potencializar os recursos e as organizações deste ESME, em 

função dos objetivos, fazendo a ponte entre o PE e o Projeto Curricular de Turma.  

Assim, o Projeto Curricular deve assumir-se como um caminho metodológico, aberto 

às atualizações e aos contributos de toda a comunidade colegial, de desenvolvimento 

operativo dos grandes objetivos consignados no Projeto Educativo. 

Deste modo, a sua organização estrutura-se em função da população alvo, definindo de 

forma clara os grandes valores que se perseguem, indicando as opções curriculares, em 

termos de carga horária e de oferta de áreas curriculares não disciplinares e de áreas de 

complemento educativo, explicitando aprendizagens específicas do Colégio e indicando as 

grandes opções de cariz organizativo ao nível da constituição de turmas e distribuição de 

serviço.  
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2. MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

          Partindo do enunciado no Projeto Educativo e assente no Código de Honra do Aluno 

do CM, a estratégia de implementação de valores está assente em três eixos fundamentais: 

- Possibilitar uma formação humana de base. 

- Criar condições de formação permanente a toda a comunidade educativa, permitindo uma 

formação contínua em termos profissionais mas também pessoais e sociais. 

- Desenvolver um conjunto de atividades que permitam a construção de projetos internos e 

de parcerias com o exterior, consolidando assim atividades educativas formais e não formais 

que propiciem o desenvolvimento e implementação do quadro de valores que se persegue. 

O quadro de valores a privilegiar inclui os seguintes aspetos: 

 

Excelência 

Responsabilidade 

Solidariedade 

 

         Os valores anteriormente referenciados devem operacionalizar-se num conjunto de 

competências que os Alunos do CM devem desenvolver ao longo do seu processo 

educativo: 

 

Excelência 

Trabalho 

Conhecimento 

Reflexão 

Competitividade 

Sentido Crítico 

Criatividade 

 

Responsabilidade 

Respeito pelas regras 

Auto-disciplina 

Empenho 

Pontualidade 
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Solidariedade 

Civismo 

Tolerância 

Cooperação 

Camaradagem 

3. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRICULAR 

 

       Definidos os valores e competências, apresentamos de seguida o conjunto de 

atividades que permitem a sua concretização: 

 

A – Atividades curriculares disciplinares 

 

        São consideradas todas as áreas disciplinares definidas pelo Ministério da Educação 

para o Ensino Básico e Secundário. As atividades curriculares disciplinares, definidas pelo 

Ministério da Educação, encontram-se explicitadas nos desenhos curriculares apresentados 

no capítulo 4 deste projeto curricular. 

 

B – Atividades curriculares não disciplinares 

        

       São Atividades Curriculares não Disciplinares para todos os níveis de ensino a 

Formação Cívica e as Atividades de Complemento Curricular (ACC). 

 

B1 – Formação Cívica 

 

       É um espaço de diálogo e reflexão sobre experiências vividas e preocupações sentidas 

pelos alunos, assim como temas e problemas relevantes da comunidade e da sociedade. 

      Visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos, como elemento 

fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e 

intervenientes, a atividade a desenvolver neste domínio contará com o apoio de um tempo 

semanal (45m.) para os alunos do 5º ano e do ensino secundário e um tempo quinzenal, em 

alternância com ICA, para os restantes. 
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B2 – Atividades Curriculares não Disciplinares (ACC) 

 

Regulamento ACC 2012/2013 

 

1. Princípios 

 

1.1. O regulamento das Atividades de Complemento Curricular visa contribuir para 

uma melhor resposta do Colégio às suas necessidades específicas neste domínio. As 

soluções que preconiza decorrem da sua autonomia e dos seus recursos, consubstanciados 

no Regulamento Interno (RI) e no Projeto Educativo de Escola (PEE).  

          1.2. As ACC´s organizam-se num projeto do Colégio. O projeto das ACC´s integra 

anualmente o plano de atividades e deriva do Projeto Curricular de Escola (PCE); 

1.3. O regulamento das ACC´s abrange apenas os aspetos de ordem geral que 

incidam sobre estas atividades e visa uniformizar, disciplinar e racionalizar normas e 

procedimentos. Cada uma das atividades deverá, assim, possuir o seu regulamento 

específico, que será elaborado pelos respetivos responsáveis respeitando as normas gerais 

prescritas neste regulamento e que carecerá da aprovação do Conselho Pedagógico. 

 

2. Definições 

  

 2.1. Por Atividades de Complemento Curricular (ACC´s) entende-se o conjunto de 

atividades não curriculares que se desenvolvem, predominantemente, para além do tempo 

letivo dos alunos, mas sendo de frequência obrigatória e incluindo as ofertas específicas do 

Colégio; 

2.2. As Atividades de Complemento Curricular (ACC´s) propõem o 

desenvolvimento das habilidades motoras (resistência, força, flexibilidade, velocidade e 

equilíbrio) e o desenvolvimento das competências cognitivas, emocionais, sociais e 

artísticas dos alunos; 

2.3. As ACC´s têm uma natureza lúdica, cultural e formativa, visando proporcionar 

e facilitar a formação integral e a realização pessoal dos alunos. 
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3. Intervenientes 

3.1. As ACC´s têm como público-alvo todos os alunos do Colégio; 

3.2. A sua organização, planeamento, execução e controlo são da competência dos 

docentes, quer individualmente, quer através dos órgãos de Conselho, nomeadamente, 

Conselhos de Turma, Conselhos Pedagógicos e Conselho Escolar Geral; 

3.3. Ao Conselho Pedagógico cabe aprovar todos os projetos de ACC. Ao Conselho 

Pedagógico cabe também avaliar o seu funcionamento, com base nos relatórios de cada 

coordenador. 

 

4. Organização 

4.1. As ACC´s organizam-se em projetos específicos propostos pelos docentes, 

devidamente fundamentados; 

4.2. Os horários das ACC´s deverão distribuir-se equilibradamente pelos 2 tempos 

de forma a permitir o acesso de todos os alunos; 

4.3. O número de horas de funcionamento atribuído a cada atividade é aprovado 

anualmente em Conselho Pedagógico;  

4.4. No final de cada ano letivo o coordenador de cada ACC deve entregar ao Chefe 

do Serviço Escolar o relatório de avaliação da atividade.  

 

5. Funcionamento 

5.1. O formulário de inscrição nas ACC´s deve ser entregue na Secretaria Escolar, 

devidamente preenchidas até dia 17 de setembro, tendo por base as disponibilidades 

definidas e aprovadas no último Conselho Pedagógico do Ano Letivo anterior;     

5.2. As atividades de Complemento Curricular têm início aquando do ano letivo e 

desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas; 

5.3. As ACC´s são interrompidas durante as férias escolares; 

5.4. Todas as atividades funcionarão com um número mínimo e máximo de alunos; 

5.5. As inscrições são ordenadas por ordem de entrega, devidamente preenchidas, 

sendo igualmente selecionadas pelos responsáveis da atividade para aquelas modalidades 

que incluem representatividade do Colégio em termos de competições; 
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5.6. Em caso de ser atingido o número máximo de funcionamento da ACC, os 

alunos que frequentaram a atividade no ano anterior têm prioridade, desde que a sua 

inscrição seja entregue dentro do prazo estabelecida; 

5.7. O aluno tem de escolher obrigatoriamente uma ACC, podendo, se o desejar, 

frequentar (2) duas. As ACC´s decorrem à 2ª feira, ou às 3ª e 5ª feiras.  

5.8. Quando não haja vaga na ACC que foi escolhida como primeira opção, é 

considerada a opção seguinte, e assim sucessivamente. 

5.9. A mudança de ACC poderá verificar-se, apenas, até ao final do 1º Período, 

devendo ser requerida pelo Encarregado de Educação, em formulário próprio, a entregar na 

Secretaria Escolar, devidamente assinado, até ao último dia de aulas do referido Período. 

 

6. Regime de Frequência 

6.1. Após a inscrição nas respetivas ACC, ela é de frequência obrigatória por parte 

dos alunos estando sujeitos ao mesmo regime previsto para a falta a uma aula curricular; 

6.2. Para cada uma das ACC em que o aluno está inscrito, deve fazer-se sempre 

acompanhar pelo material solicitado pelo docente responsável pela ACC;  

6.3. Em todas as ACC, será escrito pelo docente o respetivo sumário no livro de 

ponto, onde também serão lançadas as faltas dos alunos; 

6.4. No final de cada período escolar são alvo de avaliação qualitativa.  

 

7. Disposições Finais 

7.1. Para tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicam-se as 

disposições do Guia do Aluno, relativamente aos direitos e deveres da comunidade 

colegial, bem como legislação aplicável; 

7.2. Este regulamento será revisto pelo Conselho Pedagógico, que estudará e 

apresentará as alterações que entender pertinentes; 

7.3. Outras propostas de revisão poderão ser entregues ao Chefe do Serviço Escolar 

por iniciativa de grupos disciplinares ou de docentes individualmente; 

7.4. Este regulamento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação em 

Conselho Pedagógico; 

7.5. Anexam-se a este regulamento, dele fazendo parte integrante, todos os 

formulários referidos em artigos anteriores.  

7.6. As ACC´S para o ano letivo2012/13 iniciam-se no dia 01 de Outubro de 2012. 
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ACC`s 2012/13 

Nota: Nas quartas-feiras os alunos dispensados das aulas de apoio podem sair ou frequentar treinos das equipas desportivas do CM. 

B3 - Pentatlo Moderno, Classe Especial de Ginástica, Esgrima e Orfeão. 

 

     Os alunos selecionados para as Classes Especiais de Ginástica, Pentatlo Moderno, 

Esgrima e Orfeão, que representam o CM em exibições e competições, nacionais e 

internacionais frequentam treinos e ensaios suplementares fora do horário curricular 

normal. A frequência destes treinos só poderá realizar-se com autorização do Encarregado 

de Educação. 

     Os ensaios ordinários do orfeão realizam-se aos 12º tempos de 2ª e 3ª feira. 

 

 C – Oferta Própria do Colégio Militar 

     De caráter obrigatório. Instrução Militar para todos os anos de escolaridade de acordo 

com o Despacho Conjunto entre os Ministérios da Defesa Nacional e da Educação 

n.º275/2006, Equitação (6 e 7º anos), Esgrima (8.º e 9.º anos de escolaridade), Estudos 

Específicos, Estudos Gerais e Aulas de apoio suplementar para alunos com dois ou mais 

níveis negativos.  

5º, 6º Anos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º Anos 

Horário 2ª Feira 3ª e 5ª Feira Horário 2ª Feira 3ª e 5ª Feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h3Om 

 

 

10º 

Tempo 

Música/Guitarra Oficina do Brinquedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h15m 

 

 

11º 

Tempo 

Música/Guitarra Desenho  

Música/Piano Modelismo/Jogos de 

Simulação/Aeromodelismo  

Natação/Pentatlo Modelismo/Jogos de 

Simulação/Aeromodelis

mo  

Clube de Inglês Música/Guitarra Equitação Música/Guitarra 

Clube de Ciências Artes Plásticas Esgrima Artes Plásticas 

Ginástica Equitação  Ginástica Microprocessadores e 

Robótica 

Natação/Pentatlo Esgrima  Clube de Inglês 

Equitação  Râguebi  Clube de Ciências 

Esgrima Voleibol  Equitação 

 Basquetebol  Esgrima 

 Futebol  Râguebi 

   Voleibol 

   Basquetebol 

   Futebol 

    Música/Piano 
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C1 – Instrução Militar. 

       A Instrução Militar visa contribuir para preparar física, psíquica, social e culturalmente 

os alunos, numa perspetiva de formação integral do homem. É uma disciplina que cultiva, 

para além das qualidades de carácter as qualidades físicas, como sejam o gosto pela ação e 

aventura e o desejo de vencer.  

A Instrução Militar, através da prática de dinâmica de grupos, pretende educar os alunos no 

aspeto social, incutindo-lhes o valor do trabalho de equipa, camaradagem e entreajuda, 

habilitando os alunos que terminem a escolaridade no Colégio Militar, com os 

conhecimentos consignados na Preparação Militar Geral dos Cursos de Formação de 

Oficiais.  

 

Assim sendo a Instrução Militar tem como finalidades parciais: 

1. Para o 2.º Ciclo ministrar aos alunos os conhecimentos necessários sobre: 

1.1 Regulamento Interno;  

1.2 Horário de Serviço Interno; 

1.3 Regras de vivência colegial;  

1.4 Tradições Colegiais;  

1.5 Ordem Unida (formaturas armados e desarmados bem como o saber 

Marchar). 

2 No 3.º Ciclo: iniciar a Instrução Militar propriamente dita com o início das 

instruções consideradas como fundamentais tais como:  

2.1 Aplicar as medidas profiláticas de higiene e saúde individual. 

2.2 Topografia e capacidade de navegar no terreno; 

2.3 Defesa Nuclear, Biológica e Química;  

2.4 Transmitir conhecimentos sobre as Forças Armadas Portuguesas. 

 

3 No Ensino Secundário, terminar a Preparação Militar Geral no final do 11º Ano 

de escolaridade, através de: 

3.1 Capacidade de prestar 1º Socorros; 

3.2 Executar a Técnica Individual de Combate. 

3.3 Usar o armamento individual. 

3.4 Usar os equipamentos de comunicações. 
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3.5 Executar os procedimentos de segurança e proteção de pessoal e 

Instalações. 

3.6 Capacidade de Sobrevivência; 

3.7 Efetuar visitas a Unidades Operacionais dos 3 Ramos das FA’s e das Forças 

de Segurança; 

3.8 A semana de campo é o culminar de toda a aprendizagem e realizar-se-á no 

11º Ano, onde os alunos aplicam os conceitos e as matérias aprendidas, 

desenvolvendo atividades integrados em equipas, de forma a praticar os 

aspetos relativos à liderança e organização do trabalho. 

3.9 Aos alunos do 12º ano a Instrução Militar incide fundamentalmente nas 

competências relacionadas com a liderança e interação em equipa, bem 

como nas competências relacionadas com a capacidade de comunicar em 

público. Os conceitos de liderança, têm em vista a futura preparação para o 

desempenho da função de graduados, através da frequência de um estágio 

de liderança e na prática de ação de comando, sendo os alunos avaliados no 

desempenho das suas funções de graduado. 

 

C2 – Equitação. 

     A equitação no Colégio Militar tem, fundamentalmente, duas vertentes distintas mas 

complementares:  

Uma primeira, que assenta no seu efeito sobre a formação do carácter do aluno, a par do 

desenvolvimento de algumas capacidades psicomotoras. Aqui, tirando partido do cavalo, 

animal forte e com vontade própria, pretende-se incutir e avaliar os valores morais como a 

coragem, levando o aluno a conhecer-se melhor e a superar-se na dificuldade. Mais tarde, 

através do cavalo, aprenderá a desenvolver importantes aspetos de liderança, 

nomeadamente a virtude de avaliar as capacidades de ambos e atuar, com energia e 

inteligência flexível, para atingir o seu objetivo. Por outro lado, na medida em que se 

consolidem os conhecimentos equestres, será capaz de passar à competição, colocando-os 

à prova assim como o seu espírito competitivo. 

Uma segunda vertente assenta na tradição, onde se enquadra a Escolta a Cavalo, em que, 

para além das vantagens já referidas, o aluno tem ainda que trabalhar em grupo, com as 

condicionantes daí resultantes. 
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C 3 – Esgrima 

Âmbito Psicomotor 

 

Controlo do equilíbrio e da coordenação específica da esgrima, conjugação dos membros 

superiores com os membros inferiores.  

Reforço da lateralidade necessária à prática da esgrima. 

Organização do espaço, controlo das diferentes distâncias praticadas na esgrima. 

Análise e tratamento da informação visual e táctil, e respetiva resposta adaptada à situação. 

Desenvolver a precisão através do tratamento da informação e posterior reação motriz. 

Aprender a aplicar a tática adequada às diversas situações de jogo.  

Âmbito Psicossocial 

Permitir o desenvolvimento do auto-controlo, trabalhar de forma contínua o controle das 

emoções, os impulsos violentos, a apatia e o entusiasmo excessivo. 

Desenvolver a auto-confiança: o aluno é confrontado com a situação de só depender de si 

próprio para vencer o seu adversário. 

O respeito pelas regras da cortesia e lealdade inerentes à esgrima, fair play. 

Desenvolvimento da concentração através da situação de confronto num espaço limitado, 

onde é indispensável a observação das ações e reações do adversário. 

C4. Estudos  

No ano letivo 2012/2013 funcionam os seguintes Estudos: 

Ano de escolaridade 

 

Estudos Gerais 

(tempos 45m.) 

 

 

Total de Estudos, 

incluindo os estudos 

específicos; excluindo 

as aulas de apoio de 

4ª feira  

 

5.º ano 5 8 

6.º ano 4 7 

7.º ano 4 4 

8.º ano 3 6 

9.º ano 4 6 

10.º ano 1 6 

11.º ano 1 6 

12.º ano 8 12 
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     O total de Estudos não é uniforme em virtude de as diferenças das cargas horárias 

semanais (componentes obrigatórias e oferta do CM) serem diferentes de Ciclo para Ciclo 

e, no Secundário, de agrupamento para agrupamento. 

     Como Colégio Interno, estes momentos de Estudo são considerados absolutamente 

fundamentais e, por isso, devidamente enquadrados, com pares pedagógicos de diferentes 

áreas científicas. Todavia, estes estudos não substituem totalmente o trabalho individual 

dos alunos o qual deve ser, também, acompanhado de forma presencial pelos Encarregados 

de Educação. 

    No ano letivo 2012/13 os estudos gerais do 5º ao 9º ano realizam-se sempre ao primeiro 

tempo da manhã e no ensino secundário no turno da tarde. 

Estudos Específicos.   

Tendo em consideração a especificidade do Colégio como internato, disponibilizam-se aos 

alunos um número acrescido de estudos. 

 No 2.º Ciclo os Alunos têm estudos específicos em Inglês, História e Geografia e 

Ciências da Natureza. 

 No 3.º Ciclo, no 8.º ano a Inglês, Língua Portuguesa e Matemática, no 9º ano a 

Língua Portuguesa e Matemática. Nas disciplinas de Físico-Químicas e de 

Ciências Naturais funcionam aulas práticas em detrimento dos estudos 

específicos. 

 No Ensino Secundário existem Estudos Específicos a todas as disciplinas com 

exame nacional e nas disciplinas de opção do 12.º ano de escolaridade. 

4. MATRIZ CURRICULAR 

Grelha Horária Semanal: 

2º Ciclo  

   2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

1º Bloco 
1º tempo 8H00/8H45      

2º tempo 8H45/9H30           

2º Bloco 
3º tempo 9H45/10H30           

4º tempo 10H30/11H15           

3º Bloco 
5º tempo 11H35/12H20           

6º tempo 12H20/13H05           

4º Bloco 
7º tempo 14H35/15H20           

8º tempo 15H20/16H05           

 

9º tempo 16H25/17H10     AP  
16H25/ 
17H55 

  

  10º tempo 
17H30/18H15 

 ACC  ACC ACC  
                                                                                                                                                                                               
. 
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3º Ciclo, 10º e 11º anos  

   2ª  3ª  4ª 5ª 6ª  

1º Bloco 
1º tempo 8H00/8H45      

2º tempo 8H45/9H30           

2º Bloco 
3º tempo 9H45/10H30           

4º tempo 10H30/11H15           

3º Bloco 
5º tempo 11H35/12H20           

6º tempo 12H20/13H05           

4º Bloco 
7º tempo 14H35/15H20          

8º tempo 15H20/16H05          

5º Bloco 
9º tempo 16H25/17H10     

AP 

  

  

10º tempo 17H10/17H55       

  11º tempo 18H15/19H00 ACC ACC   ACC 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

12º ano 

   2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

1º Bloco 
1º tempo 8H00/8H45      

2º tempo 8H45/9H30           

2º Bloco 
3º tempo 9H45/10H30           

4º tempo 10H30/11H15           

3º Bloco 
5º tempo 11H35/12H20           

6º tempo 12H20/13H05           

4º Bloco 
7º tempo 14H35/15H20         

 
LIVRE 

  

8º tempo 15H20/16H05         

 

9º tempo 16H25/17H10     APOIO16H25/ 

17H55 

  

10º tempo   LIVRE  LIVRE LIVRE 

11º tempo 18H15/19H00  ACC  ACC  ACC  

                                                                                                                                                                  

A grelha horária semanal é construída de acordo com a faixa etária dos alunos e a 

necessidade de adequar as matrizes do Ministério da Educação com a oferta própria 

acrescida do CM e as suas especificidades como internato. A criação do 10º tempo 

livre, para os alunos do 12º ano, pretende reforçar a sua autonomia e propiciar 

momentos para a execução das suas responsabilidades como graduados. 
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No ano escolar de 2012/2013 os planos curriculares do Colégio Militar terão a seguinte 

configuração em tempos de 45 minutos: 

2.º Ciclo Ensino Básico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Oferta CM - 5.º Ano                    Oferta CM - 6.º Ano 
 

ICA/ Formação Cívica 1 

ACC 3 

Aulas Apoio 2 

Educação Física 1 

Equitação 2 

Estudos Específicos  3 

Estudos Gerais  4 

Instrução Militar 1 

TOTAL  17 

Línguas e Estudos Sociais 

 
Português 6 

12 
 

Inglês 3 

 
História e Geografia de Portugal 3 

 
Matemática e Ciências 

 
Matemática 6 

9 
 

Ciências Naturais 3 

 
Educação Artística e Tecnológica 

 
Educação Visual  2 

6 
 

Educação Tecnológica 2 

 
Educação Musical 2 

 
Educação Física 

 
Educação Física 3 3 

 
Formação Pessoal e Social 

 
EMRC (Facultativa) 1 1 

 
 

TOTAL 31 

 

ICA 1 

ACC 3 

Aulas Apoio 2 

Educação Física 1 

Estudos Específicos  3 

Estudos Gerais  5 

Formação Cívica 1 

Instrução Militar 1 

TOTAL  17 
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3.º Ciclo Ensino Básico 
 

7.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta CM 7.º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Línguas Portuguesa 

 Português 5 5 

 Línguas Estrangeiras 

 Inglês 3 
6 

 Francês/Espanhol 3 

 Ciências Humanas e Sociais 

 História  3 
5 

 Geografia 2 

 Matemática 

 Matemática 5 5 

 Ciências Físicas e Naturais 

 Ciências Naturais 3 
6 

 Física - Química 3 

 Educação Artística 

 Educação Visual 2 

7  TIC/ Educação Tecnológica 2 

 Educação Física 3 

 Formação Pessoal e Social 

 EMRC (Facultativa) 1 1 

 
 

TOTAL 35 

 

ACC 3 

Aulas Apoio  2 

Educação Física 1 

Equitação 2 

Estudos Gerais  4 

Geografia 1 

ICA/FC 1 

Instrução Militar 1 

Música 1 

TOTAL  16 
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3.º Ciclo Ensino Básico 
 

8.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta CM 8.º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Línguas Portuguesa 

 Português 5 5 

 Línguas Estrangeiras 

 Inglês 2 
5 

 Francês/Espanhol 3 

 Ciências Humanas e Sociais 

 História  3 
5 

 Geografia 2 

 Matemática 

 Matemática 5 5 

 Ciências Físicas e Naturais 

 Ciências Naturais 3 
6 

 Física - Química 3 

 Educação Artística 

 Educação Visual 2 

7  TIC/ Música 2 

 Educação Física 3 

 Formação Pessoal e Social 

 EMRC (Facultativa) 1 1 

 
 

TOTAL 34 

 

ACC 3 

Aulas Apoio  2 

Educação Física 1 

Educação Tecnológica 1 

Esgrima 2 

Estudos Específicos (Ing. LP. Mat) 3 

Estudos Gerais  3 

ICA/FC 1 

Instrução Militar 1 

TOTAL  17 
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3.º Ciclo Ensino Básico 
 

9.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta CM 9.º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Línguas Portuguesa 

 Português 5 5 

 Línguas Estrangeiras 

 Inglês 3 
5 

 Francês/Espanhol 2 

 Ciências Humanas e Sociais 

 História  3 
6 

 Geografia 3 

 Matemática 

 Matemática 5 5 

 Ciências Físicas e Naturais 

 Ciências Naturais 3 
6 

 Física - Química 3 

 Educação Artística 

 Educação Visual 1  
6  TIC 2 

 Educação Física 3 
 

 Formação Pessoal e Social 

 EMRC (Facultativa) 1 1 

 
 

TOTAL 34 

 

ACC 3 

Aulas Apoio  2 

Educação Física 1 

Educação Visual 1 

Esgrima 2 

Estudos Específicos (LP. Mat) 2 

Estudos Gerais  4 

ICA/FC 1 

Instrução Militar 1 

TOTAL  17 
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Secundário - 10.º Ano 

 
 

 
Ciência Sócio Económicas 

  
  Ciências e Tecnologias 

 

Português  4 

G
e

ra
l 

  
Português  4 

G
e

ra
l Inglês ou Francês 4 

  
Inglês ou Francês 4 

Filosofia 4 
  

Filosofia 4 

Educação Física 4 
  

Educação Física 4 

Matemática – A (Obrigatória) 6 
E

s
p

e
c
íf

ic
a
   Matemática – A (Obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a
 

Economia A   6 
  

*Física e Química A  7 

História B   6 
  

*Biologia e Geologia  7 

EMRC (Facultativa) 2  
 

*Geometria Descritiva  6 

TOTAL 36 
   

EMRC (Facultativa) 2  

Estudos Gerais 1 

O
fe

rt
a
 C

M
 

  TOTAL 37/38 
 

Estudos Específicos 5   Estudos Gerais 1 

O
fe

rt
a
 C

M
 

Instrução Militar  2 
  

Estudos Específicos 3/4 

FC 1 
 

Instrução Militar  2 

ICA 1 
 

FC 1 

ACC 3 
  

ICA 1 

Aulas de Apoio 2  
 

ACC 3 

TOTAL 15  
  

Aulas de Apoio 2 

TOTAL 51     TOTAL 13/14 

      TOTAL 51  

          

      

 
 
 

*Das três disciplinas os alunos frequentam 
apenas duas em opção. 
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Línguas e Humanidades 

  

Português  4 

G
e

ra
l Inglês  4 

Filosofia 4 

Educação Física 4 

História – A (obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

Geografia – A 6 

Francês 7 

EMRC (Facultativa) 2   

TOTAL 37   
Estudos Gerais 1 

O
fe

rt
a
 C

M
 

Estudos Específicos 4 

Instrução Militar  2 

ICA 1 

FC 1 

ACC 3 

Aulas de Apoio 2 

TOTAL 14  

TOTAL 51   
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Ensino Secundário – 11.º Ano 

 
 

 
Ciências Sócio Económicas 

  
Ciências e Tecnologias 

 

Português  4 

G
e

ra
l 

 Português  4 

G
e

ra
l Inglês ou Francês 4  Inglês ou Francês 4 

Filosofia 4  Filosofia 4 

Educação Física 4  Educação Física 4 

Matemática – A (obrigatória) 6 
E

s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

 Matemática – A (Obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

Economia A   6  *Física e Química – A  7 

História B   6  *Biologia e Geologia  7 

EMRC (Facultativa) 2    *Geometria Descritiva  6 

TOTAL 36    EMRC (Facultativa) 2  

Estudos Gerais 1 

O
fe

rt
a
 C

M
 

 TOTAL 37/38  

Estudos Específicos 5  Estudos Gerais 1 

O
fe

rt
a
 C

M
 

Instrução Militar  2  Estudos Específicos 3/4 

FC 1  Instrução Militar  2 

ICA 1  FC 1 

ACC 3  ICA 1 

Aulas de Apoio 2 

 

 ACC 3 

TOTAL 15 

  

 Aulas de Apoio 2 

TOTAL 51    TOTAL 13/14  

    TOTAL 51  

   

 
 

 
*Das três disciplinas os alunos frequentam 

apenas duas em opção. 
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Ensino Secundário – 12.º Ano 
 
 

 
Línguas e Humanidades 

  
Ciências Sócio Económicas 

 

Português  5 

G
e

ra
l  Português  5 

G
e

ra
l 

Educação Física 4  Educação Física 4 

História – A (obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

 Matemática – A (obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

*Francês  4  Economia C 4 

*Psicologia 4  Direito 4 

*Economia C 4  EMRC (Facultativa) 2 

 

EMRC (Facultativa) 2   Total 25 

Total 25    Estudos Gerais 8 

  

O
fe

rt
a
 C

M
  

Estudos Gerais 8 

O
fe

rt
a
 C

M
 

 Estudos Específicos 4 

Estudos Específicos 4  Instrução Militar  2 

Instrução Militar  2  FC 1 

FC 1  ACC 3 

ACC 3  ICA 1 

ICA 1  Aulas de Apoio 2 

Aulas de Apoio 2  Total 21  

 

Total 21   Total 46  

Total 46        

 

 
*Das três disciplinas os alunos frequentam apenas duas em opção.   
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Ensino Secundário – 12.º Ano 

 
 

Ciências e Tecnologias     
 

Português 5 

G
e

ra
l     

 

Educação Física 4  

 

 
 

Matemática – A (obrigatória) 6 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

  
 

*Biologia 4   
 

*Física 4    
 

*Química 4    
 

*Psicologia 4  

  
 

*Economia – C 4  
 

EMRC (Facultativa) 2     
 

Total 25 

 

    
 

Estudos Gerais 8 

O
fe

rt
a
 C

M
 

  

Estudos Específicos 4   

Instrução Militar 2     
 

FC 1   

ACC 3   

ICA 1     
 

Aulas de Apoio 2     
 

Total 21 

 

    
 

Total 46 

 

    
 

 
*Os alunos frequentam apenas duas disciplinas de opção. Têm de frequentar 
obrigatoriamente pelo menos uma disciplina, podendo ser duas, de Biologia, Física ou 
Química.  
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5. DESDOBRAMENTO DE AULAS. 

 

As disciplinas de CN e de Físico- Química funcionam em regime de desdobramento de 

turma de modo a permitir a realização de trabalho laboratorial. O desdobramento efetua-se 

dividindo o n.º de alunos da turma em dois, designados por grupo um e grupo dois. 

Nas disciplinas de expressão artística dos 2º e 3º ciclos e dadas as características 

particulares em que se desenvolvem as aulas introduz-se igualmente um mecanismo de 

desdobramento, de modo a facilitar a implementação das situações de aprendizagem e as 

experiências educativas específicas desta área curricular. 

No ano letivo 2012/2013, acompanhando as preocupações gerais da política educativa e 

com o objetivo de melhorar a qualidade das aprendizagens, o CM irá implementar 

mecanismos de coadjuvação, de acordo com o Despacho normativo n.º 13-A/2012, nas 

disciplinas de Matemática dos 6º, 11º e 12º anos, Língua portuguesa dos 9º e 12º anos, 

Filosofia do 11º ano e Economia C do 12º ano.  

 

6. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS. 

 

     No 5.º ano de escolaridade as turmas serão constituídas de forma heterogénea, a partir 

dos resultados das provas de admissão e dos testes psicotécnicos. 

     Nos anos subsequentes prevalece a lógica da continuidade dos grupos/turma, com 

abertura para eventuais acertos, de comum acordo entre os diretores de turma, como 

representantes do Conselho de Turma, e os Comandantes de Companhia. 

   As turmas poderão ser redimensionadas ao longo do ano letivo por motivos pedagógicos 

ou disciplinares que venham a considerar a pertinência desta medida. 

 

7. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

 

A. Critérios Gerais 

 

1. O pessoal docente é obrigado à prestação de 35 tempos (50 minutos) semanais de 

serviço. 

2. O horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e uma 

componente não letiva. No horário de trabalho deve ser registado a totalidade 
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dos tempos correspondentes às duas componentes à exceção dos tempos 

destinados a trabalho individual. 

 

3. Componente Letiva. 

 

A Componente letiva dos professores é de 1100 minutos semanais podendo ser 

reduzida até ao limite de 8 tempos semanais de acordo com as condições 

previstas no artigo 79º do ECD. 

 

Beneficiam de redução da Componente letiva: 

- Adjuntos do serviço escolar – 6 tempos, 

- Coordenadora do Centro de Recursos – 3 tempos, 

- Diretores de Turma do Ensino Básico – 2 tempos, 

- Diretores de turma do Ensino Secundário – 1 tempo, 

- Coordenador do Grupo de trabalho de Autoavaliação – 2 tempos 

 

4. Componente não letiva. 

 

A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82º 

do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho 

no estabelecimento de educação (CNLE). 

Em 2012/2013 a CNLE mínima para todos os docentes é de 50 minutos e a 

máxima de 150 minutos.  

 

B. Critérios Específicos. 

 

     Um aspeto importante a ter em conta na distribuição do serviço docente é a necessidade 

de limitação do número de turmas com que cada professor trabalha. Convém recordar que 

a componente letiva do horário de trabalho inclui a lecionação de uma disciplina (ou de 

duas, nalguns casos) num certo número de turmas e pode incluir a direção de turma e a 

responsabilidade de uma ou mais áreas não disciplinares numa ou nalgumas dessas turmas. 

    A distribuição do serviço letivo deve ter como princípio orientador a qualidade do 

ensino e os legítimos interesses dos alunos, competindo ao Conselho Pedagógico a 

definição dos critérios a que a mesma se subordina. 
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     Sem prejuízo da competência acima referida, o serviço letivo deve ser distribuído, tendo 

em consideração os seguintes princípios: 

1. Possibilitar a cada professor o acompanhamento dos seus alunos ao longo dos 

diferentes anos de escolaridade do mesmo ciclo, desde que não haja motivos que 

aconselhem o contrário. 

2. Procurar que seja feita uma equilibrada atribuição dos cargos 

pedagógicos (Coordenadores de Departamento, Coordenadores de 

Diretores de Turma, Diretores de Turma, Coordenadores de Grupo 

Disciplinar, Coordenadores de Instalações), assim como da 

distribuição dos níveis de ensino e Áreas Curriculares não 

Disciplinares pelo corpo docente. 

3. Manter a Direção de Turma ao longo de cada ciclo de estudos, desde que não 

existam motivos de força maior que o impeçam ou desaconselhem. 

4. Evitar que em cada horário haja mais do que 3 níveis distintos. Dentro do 

possível considera-se ideal que cada docente lecione no máximo dois níveis.  

5. Dentro do possível as disciplinas de carácter mais teórico devem ser 

lecionadas no turno da manhã. Sendo impossível, em termos práticos a 

aplicação plena desta recomendação, sugere-se que ela seja aplicada de forma 

equilibrada. 

6. Considera-se desejável que os Professores dos Estudos sejam, 

preferencialmente do Ciclo respetivo. 

 

Áreas curriculares não disciplinares 

 

     Salvo situações especiais devidamente fundamentadas, é recomendável que, ao longo 

do ciclo, os professores designados para a lecionação destas áreas pertençam ao maior 

número possível de áreas disciplinares diferentes, de forma a possibilitar a adoção de 

metodologias de trabalho diversificadas que incorporem técnicas e recursos específicos das 

áreas de saberes curriculares, sobrelevando, assim, o carácter utilitário e pragmático das 

competências que aquelas podem desenvolver. Nesse sentido também, oferece-se um 

amplo leque de opções desportivas e culturais e incentiva-se os alunos à frequência de 

ACCs diversificadas. 

Formação Cívica 

    O tempo destinado à Formação Cívica deverá ser atribuído ao Diretor de Turma. 



Colégio Militar                                                                                                      __________________    Projeto Curricular – 2012/2013 

 28 

 

8. QUADRO DE APRENDIZAGENS  

 

   As aprendizagens devem ser definidas a nível de ciclo de estudos (2.º ciclo do Ensino 

Básico, 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário), a nível de ano de escolaridade.  

   A definição das aprendizagens deverá ser feita por todos os professores da mesma 

disciplina no Grupo Disciplinar. 

    Os grupos disciplinares reúnem e planificam o seu trabalho tendo em conta o objetivo de 

articulação horizontal e vertical das várias disciplinas, nomeadamente em casos de grande 

pertinência, como é o caso da ligação entre a Matemática e a Física. 

   Posteriormente, tal terá expressão prática no planeamento que os professores das 

diferentes disciplinas fazem para cada ano e cada período letivos.  

   A listagem destas aprendizagens e o planeamento constam do plano curricular de cada 

turma, assim como a indicação dos critérios e instrumentos de avaliação a ser utilizados ao 

longo do ano letivo.  

  As planificações e os critérios de avaliação de todas as disciplinas são apresentados no 

Serviço Escolar no início do ano letivo, sendo posteriormente discutidos e aprovados no 

Conselho Pedagógico.   

 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS. 

 

A – Enquadramento Legal 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino Básico e do Ensino Secundário 

é regulada pelos seguintes documentos: 

Para o ensino básico – Despacho normativo n.º 1/2005, Despacho normativo n.º 

50/2005, Despacho normativo n.º 6/2010. 

Para o ensino secundário – Dec. Lei 74/2004, Portarias 550A/2004, 550B/2004, 

550C/2004, 550D/2004, 550E/2004 com as alterações introduzidas pelas portarias 

n.º 259/2006 e n.º 260/2006, Portaria n.º 1322/2007. 

Para ambos os Ciclos – Despacho conjunto n.º 275/2006 de 6 de março 2006. 
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B – Critérios de Avaliação 

 

Compete ao Conselho Pedagógico a definição dos Critérios Gerais de Avaliação e a 

aprovação anual dos Critérios Específicos de Avaliação, sob proposta dos grupos 

disciplinares, garantindo a sua coerência e equidade.  

Os critérios de Avaliação constituem referenciais comuns sendo operacionalizados 

pelos Conselhos de Turma de Avaliação que têm como competência proceder à 

avaliação dos alunos a partir das propostas apresentadas pelos docentes das várias 

disciplinas. 

 

C – Princípios 

 

A avaliação orienta-se pelos seguintes princípios: 

 

1. Qualidade das aprendizagens; 

     No sentido de promover a aprendizagem dos alunos e informar os professores sobre 

a tomada de decisões para a implementação de estratégias que facilitem a 

aprendizagem. 

2. Contextualização; 

No sentido de assegurar a relação entre as atividades de avaliação e as 

atividades de aprendizagem. 

3. Diversidade de técnicas e instrumentos de avaliação; 

No sentido de evitar a utilização sistemática e exclusiva de um mesmo 

tipo/modelo de avaliação.  

4. Diversificação dos intervenientes 

O processo de avaliação como instrumento é de grande complexidade técnica e 

conceptual pelo que a plenitude da sua competência é dos docentes. Tal não 

exclui, bem pelo contrário, o apelo à participação dos alunos através dos 

mecanismos da auto e heteroavaliação e dos encarregados de educação, nos 

termos definidos na legislação e no regulamento Interno do Colégio Militar, 

5. Transparência 

Através da divulgação e explicitação clara, a todos os intervenientes no 

processo, de todos os critérios gerais e específicos de avaliação. Neste sentido o 

enunciado de todos os testes, do 3º Ciclo e do Ensino Secundário, apresentam 

sempre a cotação de cada uma das perguntas. 
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6. Valorização da comunicação atempada ao aluno 

No sentido de assegurar por um lado o máximo rigor e por outro a eficácia da própria 

avaliação (na medida em que esta possa fornecer ao aluno informações pertinentes a 

respeito do seu rendimento real, indicadores das suas possibilidades e uma chamada de 

atenção acerca da sua real produtividade). 

7. Continuidade 

A avaliação como processo traduz-se ao longo do tempo, devendo ser claro 

para todos os intervenientes que a avaliação do final do ano letivo, numa lógica 

de avaliação continua, traduz o trabalho realizado, e os progressos 

diagnosticados, pelo discente, ao longo de todo o ano e de acordo com as 

ponderações definidas nos critérios de avaliação de cada área disciplinar. 

 

D – Quadro de Referência da Avaliação. 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do CM abrange o domínio das atitudes e 

comportamentos e o domínio dos conhecimentos e competências de acordo com os 

preceitos legalmente definidos. Em 2012/13 o Colégio Militar utilizará como 

referência para o desenvolvimento do ensino as metas curriculares das disciplinas 

de Português, Matemática, Educação Visual e Tecnológica e Tecnologias da 

Informação e Comunicação do ensino básico, homologadas, como orientações não 

vinculativas, pelo despacho n.º 10874/2012 de 3 de Agosto. 

 

Estes domínios serão avaliados com recurso a uma diversidade de modos e 

instrumentos de avaliação (observação do trabalho em aula, relatórios, 

trabalhos práticos, testes, projetos, cadernos diários, trabalhos experimentais, 

formas diversas de produção escrita e oral, trabalhos de grupo, portefólios, 

observação direta) em função das especificidades de cada área disciplinar mas 

procurando sempre valorizar tarefas que promovam o desenvolvimento do 

raciocínio dos alunos. 

 

 

E – Modalidades de Avaliação 

A avaliação compreende as seguintes modalidades: 
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1. Avaliação diagnóstica 

Realizada no início do ano letivo tem como objetivo: 

- Averiguar o grau de domínio de pré-requisitos necessários para as novas 

aprendizagens, 

- Diagnosticar eventuais dificuldades de aprendizagem, 

- Averiguar o grau de domínio ou falta de domínio de conhecimentos/ 

competências. 

 

Permite: 

- Facilitar a integração escolar dos novos alunos, 

- Adequar os procedimentos de planificação, 

- Criar mecanismos de diferenciação pedagógica, 

 

2. Avaliação formativa 

Realizada ao longo de todo o processo é da responsabilidade do professor em 

interação com o aluno e em estreita colaboração com o conselho de turma e os 

órgãos de coordenação pedagógica, tem como objetivos: 

- Regular o processo ensino-aprendizagem, 

-Obtenção de informação sobre o desenvolvimento de aprendizagens e 

competências, 

 

Permite: 

- Ajustar processos e estratégias, 

- Mobilizar e coordenar recursos com vista a desencadear respostas adequadas 

às necessidades dos alunos. 

 

3. Avaliação sumativa 

Consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o grau de desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno; tem como objetivos a classificação e a certificação e 

desdobra-se em avaliação sumativa interna e avaliação sumativa externa. 

3.1 Avaliação sumativa Interna é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos 

docentes que compõem o conselho de turma, ao qual compete operacionalizar os 

critérios definidos pelo Conselho pedagógico e tem como objetivos: 

- informar o aluno e/ou encarregado de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens nas várias áreas curriculares, 

- tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno, 
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- no 3º período tem as seguintes finalidades: 

         . apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno, 

         . atribuição de classificação final ou classificações de frequência, 

         . decisão, conforme os casos, sobre transição/ aprovação de ano. 

 

A avaliação sumativa interna concretiza-se através: 

- da realização de provas de equivalência à frequência, 

- de reuniões dos Conselhos de turma de avaliação. 

        Nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico a informação resultante da avaliação interna 

conduz à atribuição de uma classificação numa escala de 1 a 5 e de 1 a 200. Expressa-se de 

forma qualitativa na Formação Cívica e de forma descritiva nas ACC. 

No ensino secundário a informação resultante da avaliação interna conduz à atribuição de 

uma classificação numa escala de 1 a 20. Expressa-se de forma qualitativa na Formação 

Cívica e de forma descritiva nas ACC. 

 

                   3.2. Avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços do ME. 

                          A avaliação sumativa externa concretiza-se através: 

                          - da realização de testes intermédios do GAVE, 

                         - da realização de exames nacionais nos 6º, 9º, 11º e 12º anos. 

F – Apoios Educativos. 

 

 

1. Planos de Recuperação / Acompanhamento 

 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 50/2005, os Conselhos de turma 

do Ensino Básico elaboram no final do 1º período e se necessário até ao 

Carnaval as estratégias a desenvolver no âmbito dos planos de recuperação/ 

desenvolvimento. 

 

De acordo com o referido despacho normativo entende-se por plano de 

recuperação o conjunto de atividades concebidas no âmbito curricular e de 

enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob sua orientação, 

que contribuam para que os alunos adquiram as suas aprendizagens e as 

competências consagradas nos currículos em vigor no ensino básico. 

 

1.1. O plano de recuperação é aplicável aos alunos que revelem 
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dificuldades de aprendizagem em qualquer disciplina, área curricular 

disciplinar ou não disciplinar. 

 

1.2. O plano de recuperação pode integrar, entre outras, as seguintes 

modalidades: 

- Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

- Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e 

aconselhamento do aluno; 

- Atividades de compensação em qualquer momento do ano letivo ou 

no início de um novo ciclo; 

- Aulas de recuperação; 

- Atividades de ensino específico da língua portuguesa para alunos 

oriundos de países estrangeiros. 

 

1.3. Sempre que, no final do 1.o período, um aluno obtenha três ou mais 

níveis inferiores a três, deve o conselho de turma elaborar um plano de 

recuperação para o aluno. 

 

1.4. Na primeira semana do 2.o período, o plano de recuperação é 

dado a conhecer, pelo responsável da turma, aos pais e encarregados de 

educação, procedendo-se de imediato à sua implementação. 

 

1.5. Os alunos que, no decurso do 2.o período, nomeadamente até à 

interrupção das aulas no Carnaval, indiciem dificuldades de 

aprendizagem que possam comprometer o seu sucesso escolar são, 

igualmente, submetidos a um plano de recuperação. 

 

De acordo com o referido despacho normativo entende-se por plano de 

acompanhamento o conjunto das atividades concebidas no âmbito 

curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob 

sua orientação, que incidam, predominantemente, nas disciplinas ou 

áreas disciplinares em que o aluno não adquiriu as competências 

essenciais, com vista à prevenção de situações de retenção repetida. 

 

1.6. O plano de acompanhamento é aplicável aos alunos que tenham sido 
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objeto de retenção em resultado da avaliação sumativa final do respetivo 

ano de escolaridade. 

 

1.7. O plano de acompanhamento pode incluir as modalidades previstas 

para os planos de recuperação e ainda adaptações programáticas das 

disciplinas em que o aluno tenha revelado especiais dificuldades ou 

insuficiências. 

 

1.8. O plano de acompanhamento é elaborado pelo conselho de turma e 

aprovado pelo conselho pedagógico para ser aplicado no ano escolar 

seguinte, competindo à escola determinar as respetivas formas de 

acompanhamento e avaliação. 

 

1.9. O plano de acompanhamento é planeado, realizado e avaliado, 

quando necessário, em articulação com outros técnicos de educação, 

envolvendo os pais ou encarregados de educação e os alunos. 

 

2. Aulas de apoio suplementar 

 

1 Bloco de Aulas de Apoio aos últimos tempos de quarta-feira (16h25/17h55) 

para os alunos de todos os graus de ensino com dois ou mais níveis inferiores a 

cem e alunos noutras condições propostos pelos Conselhos de Turma. Estas aulas 

devem ser orientadas para pequenos grupos de alunos, de acordo com as suas 

dificuldades específicas e têm como principais objetivos: 

 

. Apoiar e orientar o aluno de forma personalizada de acordo com as suas 

dificuldades específicas; 

. Apoiar e orientar o aluno na auto-avaliação das estratégias de estudo utilizadas, 

ajudando-o a reconhecer por si próprio quais as mais adequadas, 

. Realização de exercícios diferenciados de consolidação de conteúdos; 

.Realização de exercícios de promoção do desenvolvimento da 

atenção/concentração e da capacidade de memorização; 

. Elaboração de materiais específicos de ajuda na superação das dificuldades; 

. Controle e realização dos TPE. 
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Em 2012/13 irão funcionar as seguintes aulas de apoio suplementar: 

 

 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA DOCENTE 

5º ANO 

Inglês Dr. António Barbosa 

Língua Portuguesa Dr.ª Leopoldina Xavier 

Matemática Dr.ª Cristina Costa 

  6º ANO 

Inglês Dr.ª Isabel Laureano 

Língua Portuguesa Dr.ª Graça Paulo 

Matemática Dr.ª Isabel Oliveira / Dr.ª Ana Abreu 

7º ANO 

  Ciências Naturais Dr.ª Celeste Silva 

Físico- Química Dr. João Penedos 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Geografia Dr.ª Cesaltina Sousa 

História Dr.ª Alexandra Abrantes 

Inglês Dr. Pedro Ferreira 

Língua Portuguesa Dr. ª Berta Ferreira 

Matemática Dr. Joaquim Bernardo 

8º ANO 

  Ciências Naturais Dr.ª Isabel Branco 

Físico- Química Dr.ª Alice Castro 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Geografia Dr.ª Cesaltina Sousa 

História Dr.ª Alexandra Abrantes 

Inglês Dr.ª Inês Penha 

Língua Portuguesa Dr.ª Susana Pereira 

Matemática Dr.ª Anabela Anunciada 

9º ANO 

  Ciências Naturais Dr. Rui Farinha 

Físico- Química Dr.ª Isabel Mourão 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Geografia Dr.ª Cesaltina Sousa 

História Dr.ª Alexandra Abrantes 

Língua Portuguesa Dr.ª Maria do Céu Amaral 

Matemática Dr.ª Susana Farrica 
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DISCIPLINA DOCENTE 

10º ANO 

Biologia Geologia Dr. Pinto Lopes 

Filosofia Dr.ª Graça Ramos 

Físico - Química Dr. Balança Lopes 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Geografia Dr.ª Firmina Albuquerque 

Geometria Descritiva Dr.ª Anabela Bispo 

História A / B Dr.ª Rita Carvalho 

Inglês Dr. Vítor Hugo/ Dr. António Figueiredo 

Matemática Dr. Luís Dimas 

Português Dr.ª Ana Reis 

11º ANO 

Biologia Geologia Dr. Pinto Lopes 

Economia Dr.ª Ana Freire 

Filosofia Dr. José Teixeira 

Físico - Química Dr. José Matos 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Geometria Descritiva Dr.ª Teresa Anacleto 

Inglês Dr. António Figueiredo / Dr. Vitor Hugo 

Matemática  Dr. João Varela 

Português Dr.ª Madalena Abrunhosa 

12º ANO 

Física / Química Dr. Rui Marreiros 

Francês Dr.ª Fátima Figueiredo 

Matemática  Dr. João Moreira 

Português Dr.ª Helena Nunes 

Psicologia Dr.ª Sara Fernandes 

 

 

3. Tutorias 

 

. No ano letivo 2012/13 o CM vai manter um projeto de acompanhamento individualizado 

do processo educativo assente num sistema tutorial. 

     No essencial o que se pretende é a criação de mecanismos de ensino mais personalizado 

em que um professor tutor fique responsável por um muito pequeno grupo de alunos, 

preferencialmente um aluno, no sentido de assegurar a eficiência do processo e a eficácia 

da aprendizagem, mas também quando for o caso, a facilitação dos processos de integração 

na comunidade colegial. 

    Neste sentido são objetivos gerais deste procedimento tutorial: 

  -personalizar o ensino atendendo às características específicas de cada aluno, 
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- ajudar os alunos na organização, aquisição e desenvolvimento de técnicas de estudo, 

-aconselhar e orientar na realização das atividades letivas, 

-superar lacunas estruturais, 

- responsabilizar o aluno no seu processo de aprendizagem, 

-reforçar a auto-estima dos alunos,  

-proporcionar a criação de mecanismos integradores, 

 

- OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

CONCEITO 

 

1. As tutorias abrangem alunos dos 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e do Secundário e 

visam proporcionar um acompanhamento personalizado, no sentido da superação de 

dificuldades diagnosticadas, 

2. O Conselho de Turma (CT) reunido na sua primeira reunião ordinária do ano 2012/13, 

tem a incumbência de proceder ao diagnóstico da situação dos alunos e propor aqueles para 

quem considera proveitoso a integração num programa de tutoria, 

3. Ao longo do ano letivo o CT em reunião extraordinária ou em reunião ordinária de 

avaliação pode propor alunos para este programa, 

4. A tutoria é constituída por um professor com a responsabilidade de acompanhar de 

forma personalizada o processo ensino aprendizagem de um aluno ou de um grupo de 

alunos que não pode ser superior a três.  

5. A tutoria decorre durante o período de tempo determinado pelo CT podendo esse 

período ser reavaliado e alterado em reunião de CT. O ideal é a permanência do aluno 

nesse regime durante, no mínimo, um ano letivo,   

 

- TUTORES 

 

1. O Professor tutor é escolhido pelo CT e deve ser, preferencialmente, seu membro, 

podendo não o ser mediante justificação fundamentada, 

2. O professor tutor deve ser um professor com formação específica, se possível, e 

experiente com redução da componente letiva ao abrigo do artigo 79 do Estatuto da 

Carreira Docente, 
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3. A escolha do professor tutor deve ser feita em função das dificuldades diagnosticadas no 

aluno proposto, 

4. A cada professor tutor não deverão ser atribuídos mais do que três alunos, sendo o ideal 

apenas um, 

5. Nos casos em que a um professor forem atribuídos mais do que um aluno, as atividades 

de acompanhamento têm de ser realizadas em conjunto, 

6. Ao professor tutor devem ser atribuídos um ou dois segmentos de 45 minutos 

(dependendo da situação em concreto e do programa a desenvolver), para trabalho direto 

com os alunos e mais um para preparação das atividades, 

7. Os segmentos de 45 minutos atribuídos ao professor tutor revertem para a sua 

componente não letiva, 

8. Os segmentos de 45 minutos atribuídos aos professores tutores cessam no momento em 

que se dá por concluída a tutoria (nos casos em que não coincide com a totalidade do ano 

letivo). 

 

Aos Professores tutores compete:   

 

- Diagnóstico da situação do aluno em colaboração com o CT, 

- Elaboração de um plano de atuação em colaboração com o Encarregado de Educação e o 

CT, e se for considerado necessário com o serviço de psicologia, 

-Aplicar o plano no sentido da superação das dificuldades dos alunos, 

-Acompanhar o aluno no desenvolvimento curricular das disciplinas em que demonstra 

dificuldades, 

-Ajudar os alunos na aquisição de técnicas e métodos de estudo, 

- Criar mecanismos facilitadores da integração na comunidade colegial, nos casos em que 

se aplique, 

- Informar periodicamente o Diretor de Turma das evoluções do aluno. 

- Realizar, no final do ano letivo, um relatório do trabalho desenvolvido.  

 

     Deste relatório entregue ao diretor de turma deve ser dado conhecimento ao Chefe do 

Serviço Escolar e aos Encarregados de Educação dos alunos em causa. 
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- ORGANIZAÇÃO 

 

1. Da decisão do CT de propor um aluno para o programa de tutoria deve ser dado 

conhecimento aos encarregados de educação que devem dar a sua autorização por escrito 

de acordo com modelo próprio, 

2. A marcação das horas de tutoria deve ser feita de acordo com as seguintes prioridades: 

 

       1º- Em horas de Estudo Geral atribuídas à turma em que o aluno se integra, se 

compatível com o horário do professor, 

       2º - Nas horas de aulas de apoio à 4.ª feira se compatível com o horário do professor, 

       3º - Nas horas atribuídas às ACC. 

 

3. Depois de definidas as horas e em colaboração com o Serviço Escolar devem ser 

definidas as salas em que se vão proceder às sessões de tutoria, 

4. Nas salas escolhidas estará presente um livro de ponto que o professor tutor deve assinar 

registando as atividades realizadas, 

5. As eventuais faltas dos alunos devem ser imediatamente comunicadas por escrito ao DT 

o qual deverá informar o Serviço Escolar e os encarregados de educação da forma mais 

expedita possível, 

 

 

G - Normas de Transição ou Aprovação de ano escolar 

 

A avaliação sumativa realizada no final de cada ano letivo origina a decisão sobre a 

progressão ou a retenção do aluno, expressa através das menções “Transita” ou “Não 

transita”. Nos finais de cada ciclo é expressa através das expressões “Aprovado” ou “Não 

Aprovado”. 

No ensino secundário os alunos concluem este ciclo após a realização dos exames 

nacionais. 

 

Para a Transição/ Aprovação dos alunos aplicam-se as normas relativas à avaliação 

definidas pelo Ministério da Educação e ainda as condições constantes do despacho 

conjunto n.º 275/2006: 
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1 – Os alunos do 5.º ao 8.º anos de escolaridade transitam para o ano imediato quando 

obtiverem classificação igual ou superior a 3 em todas as disciplinas ou em todas menos 

duas, desde que não integrem cumulativamente as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática.  

2– Os alunos referidos no n.º 1 não transitam de ano se obtiverem classificação inferior 

a três na mesma disciplina em dois anos curriculares consecutivos. 

 3 – Os alunos do 9.º ano de escolaridade são admitidos a exames e aprovados nos 

termos das normas definidas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos 

estabelecimentos de ensino oficial. 

 4 – Os alunos dos 10.º e 11.º anos de escolaridade transitam para o ano imediato nos 

termos das normas estipuladas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos 

estabelecimentos de ensino oficial desde que, por força do regime de classe em vigor 

nos estabelecimentos militares de ensino, possam matricular-se em todas as disciplinas 

do novo ano.  

5 – Em virtude do regime de classe previsto no presente despacho, o aluno que, para 

efeitos de transição ao ano imediato, repetir o 10.º ou 11.º anos de escolaridade deverá 

obter aprovação em cada uma das disciplinas do ano que repete. Nas disciplinas em que 

o aluno já tenha obtido aproveitamento prevalecerá a classificação mais elevada.  

6 – Os alunos do 12.º ano de escolaridade são aprovados nos termos do disposto nas 

normas definidas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos estabelecimentos 

de ensino oficial.  

7 - Em virtude do regime de classe previsto no presente despacho, o aluno que repetir o 

12ºano de escolaridade deverá obter aprovação em cada uma das disciplinas do ano que 

repete. Nas disciplinas em que o aluno já tenha obtido aproveitamento prevalecerá a 

classificação mais elevada.  

- Disciplinas próprias dos estabelecimentos militares de ensino: 

 - As especificidades próprias dos estabelecimentos militares de ensino permitem que, 

sem prejuízo dos planos curriculares definidos pelo Ministério da Educação, sejam 

ministradas outras disciplinas ou cursos e tomadas as providências de diversa natureza 

favoráveis à melhor preparação escolar dos alunos e à sua formação moral, cívica e, 

quando for o caso, militar. Assim, a frequência da instrução militar é obrigatória e conta 

para efeitos de aprovação e transição de ano.  
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10 – PROJETOS E PROGRAMAS 

 
 Os projetos e atividades de enriquecimento curricular que se desenvolvem no CM 

visam o enriquecimento académico, incidindo em conteúdos/competências dos 

curricula mas também no domínio desportivo, artístico, científico, da promoção de 

normas, atitudes e valores conducentes à educação física e desportiva, à inserção 

dos educandos na comunidade e a uma cidadania reflexiva. 

 

Projeto ESSA (Educação para a Saúde, a Sexualidade e os Afetos)  

 

Bons níveis de educação geram sociedades competentes e tendencialmente  

prósperas. A Promoção e Educação para a Saúde é um dos fatores determinantes      

para a aquisição de um bom nível de educação, aqui se incluindo, naturalmente,  a  

educação para a sexualidade, os afetos e os valores em geral.  

Sendo tantas e tão diversas as áreas prioritárias de intervenção, o Projeto ESSA  

procura identificar necessidades e desenvolver ações que visem temáticas de  

natureza específica e global tendo por base a formação integral do aluno do Colégio  

Militar e o envolvimento de toda a comunidade educativa, de entidades e  

instituições de âmbito concelhio, regional, nacional e internacional no sentido de  

promover hábitos de vida saudável que contribuam para a qualidade de vida. Sendo  

a saúde um direito fundamental é relevante criar espaços, contextos e momentos  

que  permitam desenvolver dinâmicas que contribuam para a formação de cidadãos  

pessoal e socialmente competentes, esclarecidos, assertivos e responsáveis. 

 

 Projeto OTES Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário 

(OTES) tem como meta fornecer ferramentas de diagnóstico, de monitorização e 

de avaliação que apoiem a tomada de decisão local e central no sub-sistema de 

ensino em causa. 

Os principais objetivos são: recolher informação que contribua para uma maior 

capacidade de resposta às necessidades de diagnóstico e acompanhamento das 

escolas; analisar os trajetos escolares dos estudantes no ensino secundário, 

cobrindo temáticas como as origens socioeconómicas dos estudantes, as suas 
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escolhas e desempenho escolares, os seus trajetos profissionais e as suas práticas 

de cidadania. 

 
 Revista Colégio Militar – A revista do CM tem uma publicação quadrimestral e 

inclui válidas contribuições, reportagens e trabalhos elaborados pelos diversos 

membros da grande Família Colegial. Estas contribuições apresentam-se sob a 

forma de reportagens, discursos, relatos de acontecimentos, cerimónias, 

representações, campeonatos, ou ainda como artigos “espontâneos”, elaborados por 

iniciativa própria dos autores e não necessariamente ligados a eventos ocorridos no 

CM.   

 

 Newsletter – Boletim informativo referente a atividades, acontecimentos e 

representações internas, distribuído através de mensagem eletrónica, com 

periodicidade semanal. 

 

 Desporto Escolar – Projeto instituído pelo Ministério de Educação que visa 

especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e 

condutas motoras e o entendimento do desporto como fator de cultura, estimulando 

sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade. 

 

 Eco-Colégio – O Eco-Escolas é um Programa que pretende encorajar ações e 

reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 

Educação Ambiental. Com a participação neste projeto, pretendemos promover a 

sensibilização para a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável dos 

recursos, de forma a desenvolver a consciência para o meio nos rodeia, despertando 

o gosto pelo ambiente natural e pela biodiversidade e fomentando o pensamento 

criativo e cooperativo. 

 

 Escola-Eletrão – O Projeto Escola-Eletrão, promovido pela Amb3E (Associação 

Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), com a 

colaboração do Ministério da Educação, pretende sensibilizar os alunos e a 

comunidade escolar para o correta recolha e encaminhamento dos Resíduos 

Elétricos e Eletrónicos (REEE), pelo efeito combinado de ações de divulgação e da 

participação num concurso inter-escolas. 
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 Projeto dos EME´s – O Colégio Militar desenvolve, juntamente com os outros 

Estabelecimentos Militares de Ensino (Instituto de Odivelas e Instituto Pupilos do 

Exército), atividades como o Sarau Gimnodesportivo, o Concurso de Ditado e o 

Encontro de Coros. Os alunos do Colégio também participam nas Cerimónias de 

carácter militar, nomeadamente nas Comemorações do Dia de Portugal, do Dia do 

Exército e do Dia do Comando de Instrução e Doutrina. 

 

 Canguru Matemático – “Canguru Matemático sem Fronteiras” é um concurso que 

decorre simultaneamente em vários países participantes e em todas as escolas 

concorrentes, sem recurso a calculadoras, apenas com lápis, papel e a cabeça a 

trabalhar.  

O objetivo principal é incentivar e estimular cada vez mais jovens para a 

Matemática. As questões são de escolha múltipla e o grau de dificuldade vai 

aumentando à medida que se avança na prova. É um concurso que compreende 

alunos do 5.º ao 12.º ano. 

 

 11 e 12 Horas de Gestão – é um projeto dirigido exclusivamente aos alunos do 

11.º e 12.º anos do Curso de Ciências Socioeconómicas. Com uma forte vertente 

empreendedora, o jogo consiste numa série de provas teórico-práticas que abordam 

as áreas da Gestão (Estratégia), do Marketing, das Finanças e Contabilidade e da 

Gestão e Engenharia Industrial (Equipamento e Tecnologia). O principal objetivo 

do jogo passa, assim, pela conceção de um pequeno plano de negócios em que os 

alunos terão de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na área 

socioeconómica. 

 

 Plano de Matemática II – pretende-se, com este plano, que o ensino da 

Matemática seja mais atrativo para os alunos, recorrendo a atividades de carácter 

lúdico, interativo e investigativo. Estas atividades proporcionarão aos alunos novas 

formas de aprendizagem, podendo, desta forma, ensaiar a Matemática através de 

estratégias cativantes, tendo em vista promover o sucesso escolar. 

 

 CERTA – Centro de Energias Renováveis Tecnologia e Ambiente – Neste centro, 

os alunos do 3.º Ciclo e do Secundário desenvolvem atividades concernentes ao 
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estudo das energias renováveis e a construção de protótipos para o aproveitamento 

das mesmas. 

11. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES     

 

   O Plano Anual de Atividades (PAA) é elaborado pelo Serviço Escolar e aprovado em 

Conselho Pedagógico, de acordo com a legislação emanada do Ministério da Educação 

(começo do ano letivo, interrupções ao longo do ano letivo, reuniões de avaliação 

intermédia, reuniões de avaliação de fim de período, fim das atividades letivas, datas dos 

exames nacionais e provas de aferição, etc.), e as atividades e interrupções definidas pelo 

órgão de gestão do CM.  

     No PAA são referidas todas as atividades a realizar ao longo do ano letivo pelos 

diferentes Grupos Disciplinares, devidamente relacionadas com os objetivos gerais e 

específicos, bem como apresentados para cada uma os indicadores de medida que 

permitirão avaliar a forma como decorreram e quais as ações corretivas a introduzir. 

Entre as diversas atividades planeadas, realçam-se as de nível global, envolvendo toda a 

comunidade colegial, tais como; conselhos escolar e pedagógico, exames de admissão ao 

CM, estágio de graduados, atividades de receção dos novos alunos, cerimónia de 

graduação, abertura solene do ano letivo, atividades gimno-desportivas, encontro de coros, 

récita dos alunos do 11.º ano, aniversário do CM, aniversário da morte do Marechal 

Teixeira Rebelo, cerimónias do 1.º de Dezembro, baile de finalistas, viagens dos alunos 

dos 6.º, 9.º, e 12.º anos, semana de campo dos alunos do 11.º ano, visitas de estudo, 

atividades culturais, exposição final de trabalhos escolares, atividades de encerramento dos 

períodos escolares, atividades de formação e atualização propostas pelo Conselho 

Pedagógico.  

     A tomada de decisões quanto ao planeamento de cada ano letivo é da maior 

importância, pois é necessário conciliar as características e tradições do CM com a 

necessidade de cumprir integralmente os currículos do Ministério da Educação, tendo 

sempre presente o interesse dos alunos, nomeadamente a obtenção de resultados escolares 

que se possam considerar de excelência.  

     O PAA é um documento que tem por objetivo ajudar os professores e outros setores do 

CM a planearem todas as atividades letivas e não letivas, do modo mais correto possível, 

no sentido de permitir as melhores aprendizagens por parte dos alunos. É, evidentemente, 

um documento em aberto, sujeito a alterações, que poderão ocorrer em qualquer momento 

ao longo do ano letivo. 
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12. TEMA DE ANO    

 

     A escolha de um tema integrador, a escolher anualmente, tem como objetivo dar um 

maior grau de coerência interna ao PCCM e a todas as atividades letivas e não letivas, a 

desenvolver ao longo de cada ano letivo. A escolha desse tema é da responsabilidade do 

Conselho Pedagógico, na sequência de propostas apresentadas pelos departamentos, 

através dos seus representantes.     

   O tema escolhido será abordado na “Lição Inaugural” na Abertura Solene do ano letivo e 

serve de ponto de partida para o desenvolvimento de muitas atividades curriculares 

disciplinares e atividades curriculares não disciplinares.    

   Sugere-se que, seja qual for o tema escolhido e seja qual for o projeto a desenvolver, a 

utilização da língua portuguesa, a nível oral e escrito, desempenhe um papel central em 

todo este processo, durante a realização dos projetos e no momento da avaliação. Os alunos 

deverão sentir que é apenas através da correta utilização da língua portuguesa que o 

resultado do seu trabalho adquire pleno significado.   

     Para o ano letivo 2012/2013: “PORTUGAL E A EUROPA”. 

   Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos serão dados a conhecer a toda a comunidade 

escolar na altura da Exposição de Trabalhos Escolares, a ter lugar no fim do ano letivo.  

13. AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR     

 

    De acordo com o estabelecido no Projeto Educativo do Colégio Militar, a avaliação do 

PCCM é feita no Conselho Pedagógico, no final de cada ano letivo, com base num 

relatório elaborado pelo Serviço Escolar.  

   Desse relatório deverá constar a análise de todos os pontos do PCCM, a enumeração de 

todas as atividades previstas e não previstas que foram realizadas ao longo do ano letivo, o 

grau de importância e pertinência dessas atividades relativamente aos grandes objetivos 

definidos no Projeto Educativo do Colégio Militar, assim como a apresentação de 

sugestões para a elaboração do próximo PCCM.   

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS. 

 

O Projeto Curricular do Colégio Militar é enquadrado pela legislação em vigor. 


